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Instituto Criança é Vida 2019

 Em 2019, nossos projetos foram multiplicados para um total de 67.238

beneficiados diretos (61.657 em 2018), sendo 23.668 famílias e 43.570 crianças e 

adolescentes. Em 2018, foram 13.844 famílias e 47.813 crianças.

 Crescemos 9%, no número total de crianças, adolescentes e adultos 

beneficiados. 

 No entanto, o maior crescimento se deu nos projetos para famílias, com um 

aumento de 71% de beneficiados, enquanto que para os projetos de crianças 

houve um decréscimo na busca de 8,9%. Estas oscilações são resultado da 

demanda das próprias organizações, que se inscrevem nos projetos conforme 

suas próprias necessidades. 



Instituto Criança é Vida 2019

 No que diz respeito a famílias e crianças, o foco maior de 2019 esteve voltado 

para os projetos para crianças – escolha das próprias organizações. 

 Crescemos mais de 5% no número de organizações beneficiadas, se bem, pela 

primeira vez em muitos anos, tivemos um decréscimo de 3,8% no número de 

frentes de trabalho. Isso se deu em razão da grande sobrecarga de trabalho 

dos educadores nas organizações em virtude da redução de equipes, e da 

portaria da Secretaria de Assistência Social de São Paulo que fechou várias 

organizações. Ou seja, muitas organizações não tiveram disponibilidade para 

participar de mais de um projeto.



Instituto Criança é Vida 2019

* Números endossados pela Grant Thornton Brasil.
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Instituto Criança é Vida 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Crianças e Adolescentes 27.582 34.494 39.253 47.813 43.570

Famílias 16.663 12.413 13.181 13.844 23.668

Total de Atendimentos

Diretos
44.245 46.907 52.434 61.657 67.238

* Números endossados pela Grant Thornton Brasil.



Destaques 2019

Instituto Criança é Vida em Trancoso/BA

 Desde 2017 temos uma parceria com o Instituto Dominique Geiger com o

objetivo de multiplicar nossos projetos para crianças de duas escolas

municipais do centro de Trancoso. Desde então, damos formações aos

professores para que eles multipliquem o projeto para todas as crianças das

duas escolas – Escolas Municipais Higina Cristo e Maria dos Anjos.

 Em 2019, dando continuidade à nossa parceria, foi realizado o projeto

Educação Sexual para 1.133 crianças, formando 31 professores das duas

escolas.

 Foi realizada ainda a ação “Eu Cuido da minha Higiene Bucal”, nas duas

escolas municipais, para 1.116 crianças, formando 29 professores.



Destaques 2019

Instituto Criança é Vida em Trancoso/BA
 O novo vídeo do projeto Educação sexual você confere aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=uQWKJcUMVqE&t=48s

https://www.youtube.com/watch?v=uQWKJcUMVqE&t=48s


Destaques 2019

Instituto Criança é Vida em Pernambuco

 Dando continuidade à parceria firmada com os municípios de Glória do Goitá

e Feira Nova, em Pernambuco, e ampliando o alcance até o município de

Limoeiro, no ano de 2019, foi trabalhado o projeto Viver Bem para 2.474

crianças de 7 a 9 anos, formando 100 educadores em 54 Instituições.

 Uma nova parceria com o município de Bezerros foi realizada para trabalhar o

projeto Crescer com Valores 7 a 9 anos no município, beneficiando 1.527

crianças. Foram 33 educadores capacitados em 18 Instituições.



Outros destaques 2019

 Reeleição do Conselho Consultivo.

 Reeleição do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva para

unificação de mandato.

 A reeleição do Conselho Fiscal será realizada na Assembleia Geral de 2020.

 Revisão do projeto Educação Sexual para atualização e esclarecimento de

temas a fim de otimizar o aprendizado.

 Realização do piloto do projeto Crescer com Valores para adolescentes de 13

a 15 anos, em instituição da Cidade Ademar, nos meses de outubro e

novembro.



Outros destaques 2019

 Doação de cobertores, em parceria com a MSD, para 393 crianças de 2

instituições.

 Mutirão do Voluntariado MSD – realizado no CCA São João Vianney (Campinas)

em 29/06, e em São Paulo, no CCA Casa da Criança e do Adolescente com

cerca de 44 voluntários.

 Renovação da parceria multiplicadora para aplicação do projeto Saúde

Financeira em Trancoso em 2020.

 Congregação de Santa Cruz, no Jaguaré:

➢ Viver Bem - Foi realizada a aplicação direta para 2 turmas dos CCAs Santa

Cruz e Bom Jesus, beneficiando 98 crianças.

➢ Educação Sexual de 13 a 15 anos - Realizado de maio a julho, duas turmas

de adolescentes de cada CCA passaram a receber a aplicação direta do

projeto Educação Sexual. O projeto beneficiou 47 adolescentes.



Outros destaques 2019

 Renovação da certificação no Selo Doar de Padrão de Gestão e Transparência

– Conceito A.

 Atualizações anuais no site.

 Início de projeto de renovação visual do site para maior impacto e maior

adesão de doadores.

 Entrada do ICV no LinkedIn com objetivo de buscar potenciais novas

parcerias e ampliar o conhecimento sobre a organização no meio

corporativo.

 Novos vídeos:

➢ Filmagem do projeto Adultos em Barueri.

➢ Filmagem do projeto Educação Sexual em Trancoso.

➢ Elaboração de pílulas de depoimentos.

https://www.youtube.com/watch?v=V5anjtetLt8&t=12s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpbzYHw4jcBC5tYLFC13sMUTwy7rR1pEH


Balanço geral

 Com os 12 projetos em curso durante todo o ano de 2019, ultrapassamos o

número recorde do ano passado (61.657) e alcançamos 67.238 atendimentos

diretos, o que corresponde a um crescimento de 9% em relação ao ano

anterior.

 Houve um aumento no número de projetos direcionados às famílias no ano de

2019. Com isso, apresentamos um aumento de 71% de famílias envolvidas,

com 23.668. Nesse contexto, houve uma queda em 8,9% no número de

crianças e adolescentes, totalizando 43.570 beneficiados.



Projeto Adultos

 Primeiro projeto do Instituto, há quase 24 anos o Criança é Vida Adultos busca

educar funcionários de instituições e famílias de crianças de comunidades em

situação de vulnerabilidade social. Em 2019, o projeto atuou em 119

instituições, beneficiando 7.145 famílias.

 Em 2019, também fizemos um vídeo sobre este projeto. Você pode acessá-lo

aqui: https://www.youtube.com/watch?v=V5anjtetLt8

 “Superou nossas expectativas, este projeto foi ao encontro de ocorrências

vivenciadas pela comunidade e principalmente pela equipe escolar. Os

conhecimentos só vieram a acrescentar e auxiliaram muito na nossa rotina.

Tirar dúvidas com um médico foi muito bom, aprendi que o hidratante é

poderoso”.
Kelli, educadora EM Pintassilgo – Itapecerica da Serra/SP

https://www.youtube.com/watch?v=V5anjtetLt8


Projeto Afeto e Proteção

 Com a tarefa de sensibilizar e informar pais e educadores sobre o tema

delicado da violência contra a criança, o Criança é Vida Afeto e Proteção

chegou, em 2019, a 158 instituições, levando sua proposta de evitar a

violência na educação de crianças a 10.012 famílias.

 “Alguns pais presentes falaram sobre a importância do curso para eles,

principalmente quando se fala em violência, pois dizem que acontece de forma

tão automática, que não percebem que estão sendo violentos, até mesmo porque

só associam a violência à força física e não se atentam a violência psicológica que

gera muito desconforto como, humilhação, estresse, sofrimento e desencadeiam

consequências futuras nas vidas das crianças.”.

Sandra e Ednalva, educadoras SOBEI - Interlagos/SP



Projeto Bebês

 Os cuidados com o bebê durante os primeiros 36 meses de vida são decisivos

no seu desenvolvimento físico, emocional e social. Levar a pais e educadores

conhecimentos específicos sobre essa fase está entre os objetivos do Criança

é Vida Bebês que, em 2019, atendeu a 4.639 famílias, por meio de 81

instituições.

 “O diferencial do Instituto Criança é Vida é fazer com que nós possamos

multiplicar esses conteúdos. Participei de outros projetos e quando eu ia

multiplicar para as famílias, eu chegava com os cartazes e eles já ficavam

mais empolgados, era muito gratificante ter a chance de multiplicar esses

conteúdos para melhorar a vida das pessoas. Estou muito feliz de estar

participando novamente”.
Vanessa Chaves Santos, professora - DRE Campo Limpo/SP



Projeto Crescer com Valores – Conhecer e 

construir

 Por acreditarmos ser muito importante sensibilizar as crianças, suas famílias e

seus educadores para questões que contribuem para a formação de crianças

mais conscientes de seus valores, mais apropriadas de seus desejos e que

poderão fazer escolhas e contribuir para um mundo melhor – mais justo, mais

humano, mais solidário e saudável, que, em 2019, o Criança é Vida Crescer

com Valores beneficiou 8.822 crianças de 7 a 9 anos, por meio de 130

instituições, alcançando 276 famílias.

 “O projeto ajudou os meninos a pararem de fazer bullying, estão se

comportando melhor e respeitando os demais amigos da escola. Às vezes,

fazemos coisas erradas, mas como aprendemos o respeito no projeto, não

iremos mais repetir”.
Emilly Vitória da Silva, 9 anos, aluna EM Nelson Castanha – Bezerros/PE



Projeto Crescer com Valores – Nosso papel 

para uma sociedade melhor

 Continuando o trabalho do ciclo “Conhecer e construir”, o ciclo para crianças de

10 a 12 anos trabalha autoestima, respeito, honestidade, frustração, consumismo

e culto exagerado a padrões de beleza, entre outros temas. Em 2019, o Criança é

Vida Crescer com Valores beneficiou 3.978 crianças de 10 a 12 anos, por meio de

55 instituições, alcançando 92 famílias, com o objetivo de formar cidadãos mais

conscientes de seus valores, responsáveis e participativos na criação de um mundo

melhor.

 “Os adolescentes, mais uma vez, estão muito satisfeitos com as atividades

propostas. A que mais se destacou para eles foi a atividade Diferenças que nos

unem, foi de muita emoção, pois muitos que se sentiam inferiores passaram a se

valorizar mais, chegaram a ficar emocionados e agradeceram pelas palavras de

incentivos que falei para eles na roda de conversa, pois há muito tempo, muitos

deles não se olhavam no espelho, e a partir daí passaram a gostar deles próprios”.

Ana Célia e Inês, educadoras no CCA SAB Sapopemba – Sapopemba/SP



Projeto Crescer com Valores – Fazer escolhas

 O objetivo deste projeto é oferecer, a adolescentes de 13 a 15 anos, a

oportunidade de refletir e vivenciar valores universais, entendendo a importância

de se ter clareza e segurança para fazer escolhas éticas no dia a dia. Praticar

valores para bem viver enriquece a vida em família e comunidade.

 O piloto do projeto foi realizado nos meses de outubro e novembro no CCA Seara

Bendita, Cidade Ademar.

 “Eu tenho sonhos, mas a minha família não acredita em nada! Eu acho que estou 

aprendendo que posso acreditar em mim!”

Camilly Victoria Fernandes Campos – aluna Seara Bendita

 Em 2020 o projeto será multiplicado para uma única rede de educadores. Por fim,

o projeto fica disponível para multiplicação em larga escala.



Fotos
Crescer com Valores 13 a 15 – Fazer escolhas 



Projeto Crianças

 Com o objetivo de transformar crianças em pequenos agentes de mudança de

sua própria realidade o Criança é Vida Crianças atua junto a meninos e

meninas entre 3 e 4 anos de idade. É brincando que as crianças aprendem a

importância dos cuidados básicos com a saúde e a higiene pessoal. Em 2019, o

projeto foi aplicado em 79 instituições, beneficiando 6.269 crianças e

gerando impacto na vida de 173 famílias.

 “O Projeto está muito bom e superou nossas expectativas. Uma interação simples

e criativa que esclareceu e despertou interesse sobre hábitos saudáveis com uma

linguagem divertida e estimulante, o que contribui sempre para a socialização e

aprendizagem”.

Sebastiana Almeida da Silva, educadora EM Manoel Júlio de Amorim - Japeri/RJ



Projeto Educação Sexual – Tempo de 

descobrir

 Conhecer, gostar, respeitar e cuidar bem do próprio corpo, desvendar

processos como o nascimento de um bebê ou saber pedir ajuda quando o

comportamento de outra pessoa as incomoda. O Criança é Vida Educação

Sexual – Tempo de descobrir é o espaço para que as crianças adquiram

conhecimentos sobre tudo isso e muito mais. Foi assim com as 3.230 crianças

de 7 a 9 anos que, em 2019, foram beneficiadas pelo projeto por meio da

parceria com 45 instituições, gerando impacto em 213 famílias.

 “Na minha época não se falava de sexualidade, eu não sabia de nada. É muito

importante oferecer informação, porque eles vão buscar de qualquer forma.

Precisamos conhecer nosso corpo”.

Edneusa dos Santos Felix, educadora CJ Castelinho - Cidade Ademar/SP



Projeto Educação Sexual – Tempo de 

mudanças e de responsabilidades

 Namoro, comportamento sexual, concepção, gravidez, relações de gênero, e

autoestima. Temas presentes no dia a dia das crianças e que são tratados de

maneira clara nas formações oferecidas pelo Criança é Vida Educação Sexual para

crianças de 10 a 12 anos. Aplicado em 16 instituições, o projeto beneficiou 1.080

crianças e 25 famílias, em 2019.

 “Durante a reunião com os responsáveis para pedir autorização para as crianças

participarem do projeto, a equipe da instituição decidiu aplicar uma das

atividades do projeto com os pais para que eles entendessem um pouco de como

seria o trabalho realizado com seus filhos sobre o tema sexualidade. Após

vivenciar a atividade, os responsáveis adoraram a proposta e ficaram mais

aliviados. Alguns até disseram: “Ah, é isso que é educação sexual? Ufa!””.

Flávia Teixeira da Silva, educadora CCA Forhum Lar – Cachoeirinha/SP



Projeto Educação Sexual – Questões de 

adolescência

 Chega a adolescência e, junto com as mudanças no corpo, surgem também

muitas perguntas, curiosidades, medos e incertezas. Orientar os adolescentes

nessa fase de tantas descobertas é a importante tarefa do projeto Educação

Sexual – Questões de adolescência. Ao longo de 2019, 47 adolescentes de 13 a

15 anos foram beneficiados pelo projeto aplicado em 2 instituições.

 “O tema desse curso foi muito bom e com ele pude aprender muito, inclusive

para me preparar para a minha primeira vez, pois agora eu sei a forma certa

de me cuidar e de como respeitar o outro”.
David, aluno CCA Santa Cruz/Bom Jesus - Congregação Santa Cruz/SP



Projeto Saúde Financeira – Aprendendo a 

cuidar e a usufruir do meu dinheiro

 Com o objetivo de orientar crianças de 7 a 9 anos a se relacionarem com o

dinheiro de forma saudável, o Projeto Saúde Financeira beneficiou 10.016

crianças de 173 instituições, alcançando 790 famílias atendidas. O projeto

trabalha conceitos iniciais e noções básicas de como conviver com o dinheiro

de forma a praticarem o consumo consciente e sustentável e o melhor uso dos

recursos financeiros disponíveis.

 “Durante a reunião que tivemos no espaço, alguns pais comentaram sobre

como os filhos estão gostando dos projetos apresentados e que estão tentando

se adaptar e aprender mais a cada módulo multiplicado. As crianças estão

passando para os pais tudo que estão aprendendo, todos os encontros são

muito produtivos.
Karen Ramos dos Santos, Orientadora CCA Catarina Kentenich – Pirituba/SP



Projeto Saúde Financeira – Planejando e 

controlando o uso do dinheiro

 Os conceitos de educação financeira promove mudanças na percepção do uso

mais adequado do dinheiro que, por sua vez, promoverá a Saúde Financeira

dos indivíduos e das famílias. O trabalho com a faixa etária de 10 a 12 anos,

no ano de 2019, beneficiou 4.090 crianças e 80 famílias, atuando em 53

instituições.

 “Estou gostando muito de participar das atividades, nunca pensei que o

dinheiro fosse tão importante e tivesse tanta coisa pra aprender”.
Januelly Victória, aluna CRAS Cidade Ademar/SP



Projeto Viver Bem

 Educação para saúde, responsabilidade ambiental, valores, comportamento

social (bons modos) e prevenção às drogas. Atitudes que, se presentes no

nosso dia a dia, contribuem para uma vida melhor. Por isso, o projeto Criança

é Vida Viver Bem leva conceitos como estes a crianças de 7 a 9 anos e suas

famílias. Foi assim com as 4.695 crianças e 163 famílias que, em 2019, foram

beneficiadas pelo projeto aplicado em 87 instituições parceiras.

 “As atividades lúdicas de competição e especialmente do jogo passa ou

repassa, fizeram com que todas as crianças aprendessem de uma forma

tranquila o conteúdo, assim foi mais fácil de fixar”.

Ornela Regina Basilisco, educadora CCA Nossa Senhora do Ó - SAS Fó/SP



Números dos Projetos
PROJETO INSTITUIÇÕES CRIANÇAS FAMÍLIAS

Adultos 119 --- 7.145

Afeto e Proteção 158 --- 10.012

Bebês 81 --- 4.639

Educação Sexual - 7 a 9 anos 45 3.230 213

Educação Sexual - 10 a 12 anos 16 1.080 25

Educação Sexual - 13 a 15 anos 2 47 0

Crianças 79 6.269 173

Viver Bem 87 4.695 163

Crescer com Valores - 7 a 9 anos 130 8.822 276

Crescer com Valores - 10 a 12 anos 55 3.978 92

Saúde Financeira – 7 a 9 anos 173 10.016 790

Saúde Financeira – 10 a 12 anos 53 4.090 80

21.796

4.357

12.800

14.106



Locais de Atuação

Grande São Paulo: Campo Limpo, Capão 

Redondo, Capela do Socorro, Casa Verde, 

Chácara Santana, Cidade Ademar, Cidade 

Tiradentes, Freguesia do Ó, Ipiranga, Itaim 

Paulista, Itaquera, Jaçanã, Jardim Ângela, 

Jardim Copacabana, Jardim das Flores, 

Jardim São Luiz, Lapa, M’Boi Mirim, 

Parelheiros, Parque Santo Antônio, Penha, 

Perus, Pinheiros, Piraporinha, Pirituba, São 

Miguel Paulista, Santo Amaro, Sapopemba, 

Sé, Tremembé, Vila Maria, Vila Guilherme

Grande São Paulo: Campo Limpo, Capão 

Redondo, Capela do Socorro, Casa Verde, 

Chácara Santana, Cidade Ademar, Cidade 

Tiradentes, Freguesia do Ó, Ipiranga, Itaim 

Paulista, Itaquera, Jaçanã, Jardim Ângela, 

Jardim Copacabana, Jardim das Flores, 

Jardim São Luiz, Lapa, M’Boi Mirim, 

Parelheiros, Parque Santo Antônio, Penha, 

Perus, Pinheiros, Piraporinha, Pirituba, São 

Miguel Paulista, Santo Amaro, Sapopemba, 

Sé, Tremembé, Vila Maria, Vila Guilherme

Embu das Artes

Barueri

Mogi das Cruzes

Guarulhos Taboão da Serra

Campinas

Santos

Rio de Janeiro
Itaguaí (RJ)

Mesquita (RJ)

Glória do Goitá (PE)

Embu Guaçu

Itapecerica da 

Serra

São Bernardo do 

Campo

Baixada 

Fluminense (RJ)

Limoeiro (PE)

Japeri (RJ)

Trancoso (BA)

Feira Nova (PE)

Bezerros (PE)



Voluntariado

 Promover voluntariado, apoiar e incentivar atividades voluntárias. Atitudes

que não só fazem parte da nossa convicção como da nossa origem.

 Foi a partir da iniciativa do Presidente da Indústria Química e Farmacêutica

Schering-Plough, Sr. Gian Enrico Mantegazza, de estimular o voluntariado

entre os funcionários que nasceu, em 1996, o projeto Criança é Vida.

 De lá para cá muita coisa mudou, o projeto ganhou status de Instituto e se

multiplicou. Mas o voluntariado continua sempre presente em nossas ações.

 É o caso da doação de cobertores que, em parceria com a MSD, beneficiou

393 crianças de 2 instituições (CCA Santa Rita de Cássia e A Nossa Casa da

Criança), em São Paulo, no ano passado.



Destaques 2019

MSD – Entrega dos cobertores



Voluntariado

 Também com o apoio do Instituto Criança é Vida, foram organizados dois

Mutirões do Voluntariado MSD em 2019.

 No dia 29 de junho, foi realizado na Instituição São João Vianney, em

Campinas, uma Festa Junina com atividades, prendas e comidinhas para a

criançada. Já no dia 11 de outubro, em São Paulo, foi realizada uma ação na

Cáritas Diocesana do Campo Limpo - CCA Casa da Criança e do Adolescente

em comemoração ao Dia das Crianças, contando com diversas brincadeiras,

atividades e comidinhas para as crianças. Também houve pintura de grafite no

muro da organização.



Destaques 2019

MSD - Mutirão Campinas



Destaques 2019

MSD - Mutirão SP



Voluntariado

 Ação em saúde / voluntariado empresarial: atendendo à demanda da MSD, foi

elaborado um módulo sobre saúde física, com foco em higiene e vacinação,

direcionado a crianças de 7 a 9 anos denominado “Eu cuido da minha Saúde”.

 Foram atendidas 197 crianças de 2 instituições: CC Inter Clube da Turma

Santa Terezinha e Centro Comunitário Católico e Obras Sociais Oscar Romero -

CCA Santa Lucia.



Destaques 2019

MSD – Ação em Saúde




